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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

 Sejak permulaan sejarah umat manusia sudah dikenal adanya hubungan 

kepercayaan  antara dua insan, yaitu sang pengobat dan sang penderita, yang pada 

zaman modern ini disebut dengan transaksi antara dokter dan pasien. Hubungan 

antara dokter dengan pasien telah berjalan secara tradisi secara berkesinambungan 

sejak dari masa Hipocrates sampai pertengahan abad kedua puluhan.1 

Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan akan melahirkan hubungan antara pasien 

atau penderita dan keluarganya dengan dokter sebagai pribadi maupun sebagai 

orang dalam bentuk badan hukum (rumah sakit, yayasan, atau lembaga lain yang 

bergerak di bidang pelayanan kesehatan). 

 Hubungan antara dokter dengan pasien didasarkan atas satu prototipe 

hubungan, yaitu hubungan antara orang tua dan anak antara orang tua dan remaja, 

serta hubungan antara orang dewasa.2 Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan 

termasuk informed consent inilah yang akan dicatat di dalam rekaman medis, 

yang dalam keputusan disebut Medical Record. Pembuatan catatan medis (yang 

sekarang disebut  Rekam Medis) di rumah sakit atau boleh dokter pada kartu 

pasien di tempat praktek sebenarnya sudah merupakan kebiasaan sejak zaman 

dahulu, namun belum menjadi kewajiban, sehingga pelaksanaannya dianggap 

                                                           

       1Hendrojono Soewono, Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter, Cetakan 
Pertama, Srikandi, 2007, h. 60. 
       2Ibid. h. 64. 
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tidak begitu serius. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang sangat 

dinamis termasuk masyarakat Indonesia, maka rekam medis menjadi sangat 

penting dan dibutuhkan. Oleh karena itu, khusus di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, Pemerintah melalui Departemen Kesehatan telah mengeluarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam 

Medis/Medical  Record.  

 Hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai peraturan hukum yang 

berkaitan secara langsung mengenai pemeliharaan kesehatan dan penerapannya 

terhadap hukum perdata, hukum administratif dan hukum pidana di dalam kaitan 

tersebut. Peraturan hukum tersebut tidak hanya mencakup peraturan perundang-

undangan dan ketentuan internasional, tetapi juga pedoman-pedoman 

internasional, hukum kebiasaan dan hukum yurisprudensi, sedangkan ilmu 

pengetahuan dan literatur juga dapat dipakai sebagai sumber hukum.3 Dengan 

diterbitkannya Permenkes ini pengadaan rekam medis menjadi suatu keharusan 

atau telah menjadi hukum yang harus ditaati bagi setiap sarana pelayanan 

kesehatan. Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, 

kenyamanan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga negara dalam rangka 

mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur 

kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan di dalam pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.   

 Permasalahan dan kendala utama pada pelaksanaan rekam medis adalah 

dokter dan dokter gigi tidak menyadari sepenuhnya manfaat dan kegunaan rekam 

medis, baik pada sarana pelayanan kesehatan maupun pada praktik perorangan, 

akibatnya rekam medis dibuat tidak lengkap, tidak jelas dan tidak tepat waktu. 

Saat ini telah ada pedoman rekam medis yang diterbitkan oleh Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia, namun pedoman tersebut hanya mengatur rekam 

medis rumah sakit. Oleh karena itu, diperlukan acuan rekam medis 

penyelenggaraan praktik kedokteran yang berkaitan dengan aspek hukum yang 
                                                           

       3J. Guwandi, Hukum Medik (Medical Law), Cetakan Ketiga, FKUI, Jakarta, 2007, h. 6.  
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berlaku baik untuk rumah sakit negeri, swasta, khusus, puskesmas, perorangan 

dan pelayanan kesehatan lain.  

 Rekam medis merupakan hal yang sangat menentukan dalam menganalisa 

suatu kasus sebagai alat bukti utama yang akurat. Medical record adalah suatu 

sistem pencatatan riwayat kesehatan yang sangat berguna dalam dunia kesehatan. 

Di dalam medical record juga ada data-data tambahan lain yang akurat dan 

memang dapat digunakan untuk identifikasi korban. Indonesia memang belum 

menerapkan sistem medical record dengan sempurna. Masih banyak rumah sakit-

rumah sakit maupun tempat-tempat praktek dokter yang menggunakan kertas 

konvensional dalam pencatatan data pasiennya. 

Dalam penjelasan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 

PERMENKES R.I. Nomor 585/MENKES/PER/IX/1989    Tentang Persetujuan 

Tindakan Medik Pasal 5: 

a. Informasi yang diberikan mencakup keuntungan dan kerugian dari 

 pada tindakan medik yang akan dilakukan, baik diagnotik maupun 

 terapeutik. 

b. Informasi diberikan secara lisan. 

c. Informasi harus diberikan secara jujur dan benar kecuali bila dokter 

 menilai bahwa hal itu dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien. 

d. Dalam hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (3) dokter dengan 

 persetujuan pasien dapat memberikan informasi tersebut kepada 

 keluarga pasien terdekat.4 

Salah satu akibat dari penerapan sistem medical record yang belum sempurna ini 

adalah kesulitan dalam menetapkan keakuratan dalam identifikasi korban. Hak 

pasien yang lainnya sebagai konsumen adalah hak untuk didengar dan 

mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang didapatkan tidak sebagaimana 

mestinya.5 Dalam penjelasan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Pasal 46 ayat 

(1) tentang Praktik Kedokteran, yang dimaksud dengan rekam medis adalah 

                                                           

       4Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, PERMENKES R.I. Nomor 
585/MENKES/PER/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik Pasal 5.  
       5Titik Triwulan Tutik, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka, 
Jakarta, 2010. h. 31. 
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berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, 

pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.  

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang 

Rekam Medis dijelaskan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan 

dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan 

pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Kemudian 

diperbaharui dengan PERMENKES R.I. Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 

yang dimaksud rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen 

antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, 

serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. 

 Kedua pengertian rekam medis diatas menunjukkan perbedaan yaitu 

PERMENKES Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 hanya menekankan pada 

sarana pelayanan kesehatan, sedangkan dalam Undang-Undang Praktik 

Kedokteran tidak. Ini menunjukan pengaturan rekam medis pada Undang-Undang 

Praktik Kedokteran lebih luas, berlaku baik untuk sarana kesehatan maupun di 

luar sarana kesehatan. Namun dengan terbitnya PERMENKES Nomor 

269/MENKES/PER/III/2008 sudah tidak ada perbedaan lagi. Rekam medis 

ditetapkan dalam Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam 

Medis/Medical Record (selanjutnya disebut Permenkes Rekam Medis). 

Keberadaan rekam medis diperlukan dalam sarana pelayanan kesehatan, baik 

ditinjau dari segi pelaksanaan praktek pelayanan kesehatan maupun dari aspek 

hukum. Rekam medis harus segera dibuat dan dilengkapi oleh dokter dan petugas 

rekam medis ketika pelayanan kesehatan diberikan kepada pasien, hal ini 

dimaksudkan agar apa yang telah dilakukan terhadap pasien tertulis dengan segera 

tanpa mengalami penundaan yang bisa memungkinkan akan mengalami 

ketidakakuratan data.6 

 Dalam kode etik kedokteran Indonesia, ditegaskan bahwa seorang dokter 

harus senantiasa mengingat kewajibannya melindungi hidup makhluk insani, 

                                                           

       6Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, PERMENKES R.I. 
No.749a/MENKES/PER/XII/1989 Tentang Rekam Medis Pasal 4. 
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mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita.7 

Dengan demikian, rekam medis merupakan hak bagi pasien yang perlu disediakan 

terutama untuk kepentingan pelayanan yang optimal. Kepemilikan rekam medis 

dibedakan antara berkas dan isinya,meskipun antara berkas dan isi tersebut 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dari sudut hukum, rekam 

medis merupakan dokumen yang berupa kertas dan berisi tulisan yang 

mengandung arti tentang suatu keadaan, kenyataan atau perbuatan. Namun 

demikian, antara kepemilikan berkas dan isinya dapat dibedakan, yaitu berkas 

rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan sedangkan isi rekam medis milik 

pasien seperti ditentukan dalam Pasal 12 Permenkes. 

 Sifat kerahasiaan isi rekam medis di samping merupakan hak bagi pasien, 

juga merupakan kewajiban bagi tenaga kesehatan untuk menyimpan rahasia 

jabatan. Tidak diaturnya ketentuan pelanggaran atas rahasia jabatan dokter dalam 

Permenkes Rekam Medis dan Undang-Undang Praktek Kedokteran sebagai 

ketentuan khusus (lex specialis), maka ketentuan yang dipergunakan jika terjadi 

pelanggaran berdasarkan pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 

sebagai ketentuan umum (lex generalis). Ancaman pidana atas dibukanya rahasia 

jabatan ditentukan dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP, yang menyatakan, barang 

siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia yang wajib disimpan karena jabatan 

atau pekerjaannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus 

rupiah.8  

 Persetujuan tindakan medik (Pertindik)/informed consent adalah suatu izin 

atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan secara bebas, sadar, dan rasional 

setelah memperoleh informasi yang lengkap dan akurat yang dipahami dari dokter 

tentang keadaan penyakitnya serta tindakan medis yang akan diperolehnya.9 Atas 

dibukanya rahasia jabatan selain diatur dalam hukum pidana, juga ditentukan 

dalam KUHPerdata Pasal 1365, yang menyatakan, bahwa tiap perbuatan 

                                                           

       7Bahder Johan Nasution, Hukum kesehatan Pertanggungjawaban dokter, Cetakan Pertama, 
PT asdi Mahasatya, Jakarta, 2005, h. 42. 
       8Indonesia, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 322 ayat (1). 
       9Y.A. Triana Ohoiwutun, Bunga Rampai Hukum kedokteran, Cetakan Pertama, Bayumedia 
Publishing, Malang, 2007, h. 37.      
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melanggar hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan 

orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian 

tersebut.  

 Berkas rekam medis sebagai milik sarana pelayanan kesehatan harus 

dipelihara, dan merupakan tanggung jawab pimpinan sarana pelayanan kesehatan 

untuk menjaga kerahasiaan informasi catatan medis yang terdapat didalamnya. 

Pada hakekatnya, manusia yang diciptakan sebagai makhluk individu dan 

makhluk social selalu hidup berkelompok demi untuk mempertahankan 

hidupnya.10 Pasal 1 ayat (1) Permenkes Rekam Medis menyatakan, isi rekam 

medis harus dibuat oleh dokter atau dokter gigi yang melakukan perawatan 

pasien. Menurut pasal 5 ayat (6) Permenkes Rekam Medis, pembetulan rekam 

medis, dilakukan dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang 

dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu 

yang bersangkutan. 

 Suatu rekam medis itu ialah himpunan fakta-fakta yang berhubungan 

dengan sejarah/riwayat kehidupan pasien, sakitnya, perawat/pengobatannya. 

Dalam transaksi terapeutik apabila hak dan kewajiban tidak dipenuhi oleh salah 

satu pihak (dokter atau pasien) maka tentunya pihak lain yang merasa dirugikan 

akan menggugat atau menuntut. Dalam hal ini maka rekam medik mempunyai 

peranan yang besar sekali yaitu dapat dipergunakan untuk menguatkan gugatan 

(pasien) atau menolak gugatan perdata (bagi dokter dan atau rumah sakit) atau 

tuntutan pidana yang didasarkan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang 

karena kelalaian. Ini berarti bahwa rekam medis mempunyai kekuatan hukum 

sebagai salah satu unsur masukan dalam proses pengambilan keputusan oleh 

hakim. Rekam medis yang diisi oleh para pihak dalam transaksi terapeutik 

menampilkan mutu kualitas pelayanan kesehatan kepada pasien.  

 Pemaparan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang 

merawat pasien dengan izin tertulis pasien. Apabila rekam medis rusak karena 

pemeliharaannya tidak baik atau tidak diisi sebagaimana mestinya sehingga isi 

rekam medis menjadi kabur atau tidak jelas, maka menurut yurisprudensi di dalam 

                                                           

       10Hendrojono Soewono, Op.Cit., h. 67. 
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hukum kedokteran bisa diberlakukan pembalikan pembuktian terhadap 

dokter/rumah sakitnya. Rekam Medik/Kesehatan (Medical Record) pada 

hakekatnya merupakan dokumen hukum yang isinya dapat dibahas dan 

dipertimbangkan dalam suatu proses persidangan peradilan (perdata maupun 

pidana) yaitu sebagai salah satu bukti yang berupa keterangan/saksi ahli (Expet 

wittness). Dengan demikian, rekam medis merupakan input yang relevan bagi 

hakim dalam mengambil keputusannya. Berdasarkan latar belakang di atas, 

Penulis tertarik untuk memilih judul skripsi sebagai berikut: PERAN REKAM 

MEDIS DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA 

 

2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas tersebut maka permasalahan 

 yang perlu dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana ketentuan hukum mengenai Rekam Medis? 

b. Bagaimana Peran Rekam Medis dalam Pembuktian Perkara Pidana? 

 

3. Ruang Lingkup Penulisan 

  Sesuai dengan judul skripsi ini mengenai Peran Rekam Medis 

 dalam Pembuktian Perkara Pidana. Oleh karena itu, Penulis membatasi 

 masalah hanya pada ruang lingkup Peran Rekam Medis dalam Pembuktian 

 Perkara Pidana. 

 

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

a. Tujuan 

 Tujuan dari penulisan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai 

tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta untuk memenuhi sebagian 

syarat-syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum. 

 Berdasarkan pokok permasalahan yang telah di kemukakan di atas, 

maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai Rekam Medis 
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2) Untuk mengetahui Peran Rekam Medis dalam Pembuktian 

 Perkara Pidana 

b. Manfaat 

Penelitian dalam skripsi ini mempunyai manfaat sebagai berikut:  

1) Manfaat teoritis atau akademis, yaitu: 

a) Sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para 

mahasiswa fakultas hukum dan umumnya siapa saja yang 

memerlukan, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan 

dan wawasan bagi yang membacanya. 

b) Memberikan tambahan informasi bagi mereka yang ingin 

mengetahui lebih banyak mengenai Peran Rekam Medis 

dalam Pembuktian Perkara Pidana. 

2) Manfaat praktis, yaitu penulisan skripsi ini diharapkan dapat 

berguna dan menjadikan bahan kajian atau acuan serta 

sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum kesehatan tentang  

Peran Rekam Medis dalam Pembuktian Perkara Pidana. 

 

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

a. Kerangka Teori 

 Menurut Prof. Dr. dr Sarwono Prawirohardjo S.poG, di dalam 

membahas pengertian rekam medis terlebih dahulu akan dikemukakan 

arti dari rekam medis itu sendiri. Rekam medis disini diartikan sebagai 

keterangan baik yang tertulis maupun yang terekam tentang identitas, 

anamnese, penentuan fisik laboratorium, diagnosa segala pelayanan 

dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien, dan pengobatan 

baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun yang mendapatkan 

pelayanan gawat darurat.  

 Kalau diartikan secara dangkal, rekam medis seakan-akan hanya 

merupakan catatan dan dokumen tentang keadaan pasien, namun kalau 

dikaji lebih dalam rekam medis mempunyai makna yang lebih luas 

dari pada catatan biasa, sesudah tercermin segala informasi 

menyangkut seorang pasien yang akan dijadikan dasar didalam 
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menentukan tindakan lebih lanjut dalam upaya pelayanan maupun 

tindakan medis lainnya yang diberikan kepada seorang pasien yang 

datang ke rumah sakit. 

 Rekam medis mempunyai pengertian yang sangat luas tidak hanya 

sekedar kegiatan pencatatan. Akan tetapi mempunyai pengertian 

sebagai suatu sistem penyelenggaraan rekam medis. Sedangkan 

kegiatan pencatatan sendiri hanya merupakan salah satu kegiatan dari 

pada penyelenggaraan rekam medis. Penyelenggaraan rekam medis 

adalah merupakan proses kegiatan yang dimulai pada saat diterimanya 

pasien di rumah sakit, diteruskan kegiatan pencatatan data medik 

pasien selama pasien itu mendapat pelayanan medik di rumah sakit dan 

dilanjutkan dengan penanganan berkas rekam medis yang meliputi 

penyelenggaraan penyimpanan serta pengeluaran berkas dari tempat 

penyimpanan untuk melayani permintaan/peminjaman apabila dari 

pasien atau untuk keperluan lainnya. Penilaian terhadap suatu 

perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma 

yang menurut pandangan subjektif melebihi norma-norma lain.11  

 Jika dilihat bahwa rekam medis dibuat oleh dan utamanya untuk 

menunjang kepentingan health careprovider maka tentunya berkas 

tersebut milik health careprovider. Tetapi isinya milik pasien, 

kepemilikan tersebut sebetulnya tidak terbatas pada berkasnya saja, 

tetapi juga isinya, sebab rekam medis tanpa isi sama saja  pemikiran 

tersebut sesuai dengan kertas kosong yang tidak berarti dengan Pasal 

10 ayat (1) Permenkes Nomor 749.a tahun 1989 yang menyatakan 

bahwa “ berkas rekam medik milik sarana pelayanan kesehatan,” 12 dan 

dikuatkan dalam Undang-Undang No. 29/2004 Pasal 47 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa dokumen rekam medis merupakan milik dokter, 

                                                           

       11Alexandra Indriyanti Dewi, Etika dan Hukum Kesehatan, Cetakan Pertama, Pustaka Book 
Yogyakarta, 2008, h. 243. 
       12Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, PERMENKES R.I. 
No.749a/MENKES/PER/XII/1989 Pasal 10 ayat (1) Tentang Rekam Medis. 
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dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam 

medik merupakan milik pasien.13 

 Permenkes No. 749.a/Menkes/ Per/ XII/ 1989 Pasal1 (a) 4. 

Dinyatakan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan 

dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, 

tindakan dan  penjelasan Pelayanan lain kepada pasien pada sarana 

pelayanan kesehatan. Pasal 46 ayat (1) UUPK (Undang-Undang 

Praktek Kedokteran), yang dimaksud rekam medis adalah berkas yang 

berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, 

pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada 

pasien. 

b. Kerangka Konseptual 

 Kerangka konseptual adalah konsep-konsep yang Penulis lakukan 

guna mengkonstruksikan konsep penulisan yang akan Penulis lakukan 

dan pedoman yang lebih konkrit dari teori yang merupakan definisi 

operasional yang di gunakan dalam skripsi ini adalah: 

1) Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen 

mengenai identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan 

dan pelayanan lainnya yang di terima pasien pada sarana kesehatan, 

baik rawat jalan maupun rawat inap.  

2) Pembuktian tindak pidana adalah ketentuan-ketentuan yang berisi 

pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan. Undang-undang 

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa 

3) Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hokum, larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. 

 Dalam membuat penulisan ini adalah memberikan kepastian 

hukum dalam pengungkapan sebuah kasus pidana atas peran rekam 

medis dan seberapa besar pentingnya peran rekam medis sangat 

                                                           

       13Indonesia, UUPK, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 
46 (1). 

UPN "VETERAN" JAKARTA



11 

 

 

 

berpengaruh terhadap nyawa seseorang. Dimana dengan rekam medis 

tersebut dapat menjadi alat bukti ketika terjadi hasil yang tidak 

memuaskan terhadap pasien dan dapat dibuktikan dengan jalur 

hukum. Rekam medis berisi riwayat penyakit dan pengobatan yang 

pernah dialami pasien, untuk bisa digunakan sebagai catatan 

pelayanan yang bisa berkelanjutan maka perlu disimpan dengan baik, 

namun kadang kala tidak selamanya pasien melakukan pemeriksaan 

kesehatan, jadi ada waktu tertentu rekam medis pasien tidak aktif, oleh 

karena itu ditetapkan jangka waktu penyimpanan rekam medis yang 

telah tidak aktif. 

 Rekam medis memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting 

dalam bidang kesehatan termasuk upaya penegakan hukum terutama 

di dalam rangka pembuktian dugaan malpraktek medis. Dalam hukum 

pidana, kesalahan atau kelalaian seseorang diukur dengan apakah 

pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila 

tindakannya itu ditentukan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu: 

a) Keadaan batin pelaku tindak pidana tersebut 

b) Adanya hubungan batin antara pelaku tindak pidana tersebut 

dengan perbuatan yang dilakukannya, yang dapat berupa: 

(1) kesengajaan (dolus) atau  

(2) kealpaan/kelalaian (culpa) dan  

(3) tidak adanya alasan pemaaf 

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan pembuktian tentang ada 

tidaknya ke-3 (tiga) faktor tersebut pada pelaku tindak pidana, maka 

pelaku tindak pidana baru dapat dijatuhi pidana bila perbuatannya itu 

dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti menurut Undang-Undang, 

yaitu yang disebutkan oleh pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).  

Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang diatur dalam Pasal 184 

terdiri dari: 

(a) keterangan saksi 

(b) keterangan ahli 
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(c) surat 

(d) petunjuk 

(e) keterangan terdakwa 

Indonesia menganut asas pembuktian negatif dalam hukum pidana, 

yang berarti bahwa seseorang tidak cukup untuk dinyatakan sebagai 

terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan ala t-alat bukti yang sah 

menurut Undang-Undang secara kumulatif, melainkan juga harus 

disertai dengan keyakinan hakim. Rekam medis di dalam hukum acara 

pidana mempunyai kedudukan sebagai alat bukti surat karena 

pembuatan rekam medis telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang 

terdapat di dalam Pasal 187 KUHAP. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 

13 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. 

 Hal ini dimaksudkan agar data-data pasien tidak begitu saja 

dimusnahkan. Perkecualian untuk kasus-kasus tertentu jangka waktu 

penyimpanan ditetapkan tersendiri, ini berhubungan dengan 

pentingnya data-data untuk kasus-kasus yang mungkin berkaitan 

dengan rekam medis pasien  dengan riwayat penyakit menular yang 

perlu diteliti dan kemungkinan dapat digunakan kembali dan sangat 

penting.14 

Berdasarkan Pasal 52 huruf e Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran, pasien berhak mendapatkan isi rekam 

medis. Dasar hukum: 

1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

 Pidana. 

2) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

 Kedokteran. 

3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. 

                                                           

       14Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, PERMENKES R.I. 
No.749a/MENKES/PER/XII/1989 Pasal 7 Tentang Rekam Medis. 
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6. Metode Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat penelitian 

 deskriptif analisis merupakan sebuah metode penelitian yang bertujuan  

 untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang ada dan yang sedang 

 berlangsung saat ini maupun yang lampau. Penelitian deskriptif, dapat 

 menjelaskan sesuatu kondisi saja, namun dapat juga menjelaskan keadaan 

 dalam langkah-langkah perkembangannya. Penelitian yang demikian 

 disebut dengan penelitian perkembangan (developmental studies). 

 Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan 

 perundang-undangan terkait dengan Peran Rekam Medis dalam 

 Pembuktian Perkara Pidana. 

a. Jenis Data 

 Mengenai jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

 adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya data sekunder 

 terdiri dari: 

1) Sumber Bahan Hukum Primer 

 Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan 

skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 

Tentang Pedoman Kelembagaan Rumah Sakit Daerah, PERMENKES 

R.I. Nomor 749a/MENKES/PER/XII/1989 Tentang Rekam Medis, 

PERMENKES R.I. Nomor 585/MENKES/PER/IX/1989 Tentang 

Persetujuan Tindakan Medik, PERMENKES R.I. Nomor 

417/MENKES/PER/II/2011 Tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit, 

PERMENKES R.I. Nomor 1171/MENKES/PER/VI/2011 Tentang 
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Sistem Informasi Rumah Sakit, PERMENKES R.I. Nomor 

1691/MENKES/PER/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah 

Sakit, PERMENKES R.I. Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Akreditasi 

Rumah Sakit, PERMENKES R.I. Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 

Tentang Persetujuan Tindakan Dokter, PERMENKES R.I. Nomor 

1438/MENKES/PER/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan 

Kedokteran, PERMENKES  R.I. Nomor 36 Tahun 2012 Tentang 

Rahasia Kedokteran. 

2) Sumber Bahan hukum sekunder 

 Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam 

penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau 

menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, 

jurnal hukum, makalah hukum, pendapat para pakar hukum serta 

berbagai macam referensi yang berkaitan mengenai Peran Rekam 

Medis dalam Pembuktian Perkara Pidana. 

3) Sumber Bahan Hukum Tersier 

 Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan 

skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan 

memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, berupa kamus kamus hukum, media internet, buku petunjuk 

atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah 

yang sering dipergunakan dalam rekam medis dan praktik kedokteran. 

b. Metode Pengumpulan Data 

1) Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

 Peraturan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan 

ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang, yakni berupa Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Pidana 

(KUHAP), Undang-Undang Praktik Kedokteran (UUPK), Peraturan 

Perundang-undangan lainnya. Bahan hukum primer ini akan menjadi 

bahan yang sangat penting peranannya dalam penelitian skripsi ini. 

 Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen resmi yang 

merupakan informasi atau hasil kajian dari seperti seminar hukum, 
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buku-buku, karya ilmiah, majalah, artkikel, jurnal hukum, dan 

beberapa sumber dari situs internet yang berkaitan dengan penelitian 

skripsi ini. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu semua dokumen 

yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang 

mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti 

kamus, ensiklopedis, dan lain-lain. 

c.  Analisis Data 

  Setelah data yang diperlukan dan relevan telah berhasil 

 dikumpulkan atau dihimpun dalam penelitian, maka data-data 

 dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisa dengan 

 menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti 

 sebagaimana adanya serta memusatkan pada ketentuan yang ada 

 dengan masalah-masalah yang aktual. Dalam hal ini juga 

 membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat 

 menghasilkan sebuah penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan. 

 

7. Sistematika Penulisan 

  Suatu karya ilmiah ataupun non ilmiah diperlukan sistematika 

 untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. 

 Dalam menjawab pokok permasalahan, Penulis menyusun sistematika ini 

 dibuat dengan tujuan agar pembahasan penulisan ini menjadi lebih terarah 

 sehingga apa yang menjadi tujuan penulis dapat tercapai dan dapat 

 dijabarkan secara jelas. Sistematika dari tulisan ini tersusun sebagai 

 berikut: 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang memaparkan ilustrasi guna 

memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh 

serta sistematis terdiri dari uraian latar belakang, 

perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan 

manfaat penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN REKAM 

MEDIS DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA 

Dalam bab ini Penulis menguraikan materi pokok-pokok 

tentang peran rekam medis. Pengertian rekam medis, fungsi 

rekam medis dalam pembuktian perkara pidana. 

BAB III PERAN REKAM MEDIS DALAM PEMBUKTIAN 

PERKARA PIDANA  

Pada bab ini Penulis menguraikan tentang peran rekam 

medis dalam pembuktian perkara pidana, gambaran inti 

peran rekam medis dalam sebuah pembuktian perkara 

pidana. 

BAB IV ANALISA MENGENAI KETENTUAN HUKUM 

PERAN REKAM MEDIS DALAM PEMBUKTIAN 

PERKARA PIDANA 

Pada bab ini sebagai inti yang akan ditulis pada skripsi ini, 

yaitu analisa mengenai ketentuan hukum peran rekam 

medis dalam pembuktian perkara pidana. 

BAB V PENUTUP 

Bagian ini Penulis akan membuat kesimpulan dan saran 

untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-

bab terdahulu. Kemudian Penulis juga akan mencoba 

memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan 

masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. 
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